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Szijártó József
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Tanácskozási joggal jelen levı meghívottak:
Tolnai Lászlóné
Barabás Ildikó

jegyzı
gazd. ügyint.

Gáncs István polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes,
mivel 6 fı képviselı-testületi tag jelen van. Az ülést megnyitja, és a továbbiakban vezeti.
Gáncs István polgármester: Tisztelettel köszöntöm alpolgármester urat, jegyzıasszonyt, képviselıtársaimat. Az egyebek napirendi pont 2 témával egészül ki. Az egyik az ebrendészeti teleppel
kapcsolatos társulási megállapodás, a másik téma pedig a járáshoz való csatlakozás.
Napirend elıtt:
Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, az elızı ülést követıen tett intézkedésekrıl
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester:
- 57/2011.A Képviselı-testület Jánosmajor egészséges vízellátása érdekében ívóvízminıség
javításra pályázatot kívánt benyújtani. Ezt a határozatot a Kt. a 111/2011. Kt. számú határozattal
visszavonta, de a jövıbeni pályázati lehetıség biztosítására regisztrációt végeztünk az Energia
Központ Nonprofit Kft-nél.
- 93/2011. A képviselı-testület a 2012-es évre 50 e Ft összegő támogatást nyújt a Szekszárdi Városi
Rendırkapitányság részére a Tengelic-i KMB gépjármőhasználatához. A támogatásról szóló
megállapodás aláírásra került.
- 101/2011. A Képviselı-testület az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérleti díját 2012. január 1. napjától megemelte, a bérleti díjak változásáról a bérlıket
tájékoztattuk.
- 110/2011. A képviselı-testület hozzájárulását adta a szılıhegyi 0177/12-es hrsz-ú ingatlan
megosztásához, az önkormányzat tulajdonában álló szılıhegyi 0177/4 hrsz-ú ingatlant illetı
2

útszolgalmi jog törléséhez valamint vállalja, hogy a megosztás utáni 0177/24 hrsz-ú közforgalom
számára megnyitott úttest kialakításához és fenntartási munkálataihoz szükséges költségekhez
területarányosan hozzájárul. A megállapodás aláírása folyamatban van.
- 112/2011. A képviselı-testület a 2011. évben végzett munkájáért a polgármestert jutalomban
részesítette. Az errıl szóló határozatot a polgármester megkapta, valamint a jutalom összege is
kifizetésre került még 2011 decemberében.
- 114/2011. A képviselı-testület kinevezte Károly József Tengelic Bezerédj u.22. szám alatti lakost
2012. február 1. napjától mezıır munkakörbe. A kinevezésrıl Károly Józsefet értesítettük.
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a lejárt határidejő
határozatokról szóló jelentést. A szavazás eredményeként megállapítja, hogy a képviselı-testület 7
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a jelentést elfogadta.
Tengelic Község Önkormányzatának
1/2012. (I.24.) számú Képviselı-testületi határozata
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármesternek a 57/2011., 93/2011.,
101/2011., 110/2011.,112/2011. és a 114/2011.számú lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
szóló jelentést elfogadja.

A polgármester ismerteti a napirendi javaslatát.
Napirendi javaslat:

Elıterjesztı:

1./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló
4/2011. (II.18.) számú rendelet módosítása

Gáncs István
polgármester

2./ A közterületek használatáról szóló 9/2004. (VI.29.)
önkormányzati rendelet módosítása

Tolnai Lászlóné
jegyzı

3./ Köztisztviselıi teljesítménykövetelmények alapját képezı
célok meghatározása

Tolnai Lászlóné
jegyzı

4./ Döntés a 2012. évi iskolatej programban való részvételrıl

Gáncs István
polgármester

5./ Beszámoló a 2011. évi közfoglalkoztatásról

Gáncs István
polgármester

6./ Egyebek
7./ Bejelentések, kérdések, interpellációk
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Napirend tárgyalása:
1./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 4/2011. (II.18.) számú rendelet módosítása
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta. A
pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolta. Azt elmondanám, hogy a
mai módosításon kívül még a költségvetésnek egy vagy két módosítására sor fog kerülni.
Megkérem Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintézıt, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintézı: Az elızı módosítás óta befolytak olyan összegek az
önkormányzathoz, amelyek szükségessé tették az elıirányzat módosítását. Ez az összeg 40 267 e
Ft-ot jelent. Ezeknek a bevételeknek egy része kiadáshoz kötött, megnevesítve: a szociális kiadások
és a közfoglalkoztatottak támogatása. A másik része pedig olyan bevétel, amit eredetileg nem
terveztünk és nem számoltunk vele, hogy ekkora összeg folyik be. Ezekkel az összegekkel az
általános tartalékunkat növeltük meg. Így összességében 394 008 e Ft-ra nıtt a kiadási és bevételi
fıösszegünk. Mint ahogy már említette a polgármester úr várhatóan még egy módosítás lesz.
Március elején kell a beszámolót elkészítenünk, és addig a Magyar Államkincstártól kapunk
egyeztetéseket. Ha szükséges, akkor még módosítást kell végezzünk.
Gáncs István polgármester: Szakmailag indokolt a módosítás. A tavalyi év folyamán többször
történt módosítás. Várhatóan hasonlóképpen tudjuk tervezni a 2012. évi költségvetést is, mint a
2011. évit. Biztos, hogy módosításokra kerül sor.
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. A szavazást
követıen megállapítja, hogy a képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következı rendeletet alkotta:
1/2012. (I.25) számú önkormányzati rendelet
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 4/2011.(II.18.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2012. (I.25..) önkormányzati rendeletet az eredeti
elıterjesztésnek megfelelıen.

2./ A közterületek használatáról szóló 9/2004. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Elıterjesztı: Tolnai Lászlóné jegyzı
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.
A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolta. A közterületek
használatáról szóló önkormányzati rendeletünk több területet érint. Megkérem Tolnai Lászlóné
jegyzıt, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Tolnai Lászlóné jegyzı: A rendelet módosítását legfıképpen a lakosság „igényelte”, de a képviselıtestületi tagok is javasolták. A településen a mozgóárusítást végzı kereskedık egyre többen vannak.
A hatályos jogszabályok alapján az önkormányzat nem tilthat ki mozgóboltot a település területérıl,
viszont az, hogy a hét egyre nagyobb részében hangosító berendezéseket használnak, a lakosságnak
nem kötelessége eltőrnie. Ennek révén lett készítve egy rendelet-tervezet a már meglévı rendelet
módosítására, amely korlátok közé szorítaná a hangosító berendezések használatát. A tervezetben a
rendelkezés errıl így hangzik:
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„Közterületen történı értékesítési tevékenységhez kapcsolódó hirdetés és figyelemfelhívás céljára
szolgáló hangosító eszköz alkalmazására minden nap délelıtt 9.00 és 12.00 óra, délután 15.00 és
20.00 óra között kerülhet sor.”
A másik fontos módosítás a 2. számú mellékletet érinti. A közterület-használati díjak mértékét
30%-kal emelnénk meg, a mellékletben az új díjak kerültek felsorolásra. A díjak 2012. február 1.
napjától érvényesek. A hivatal ellenırizni fogja a hangosító berendezések használatát, illetve
megkérjük a mozgóboltok után is a közterület-használati díjat is.
Gáncs István polgármester: Köszönöm szépen. A lakosságot szeretném tájékoztatni arról, hogy
2012. évben is szeretne közmunka programmal élni az önkormányzat. Ennek a rendeletnek a
betartatására a közfoglalkoztatás keretén belül szeretnénk egy fı településırt foglalkoztatni, mivel
ez a rendelet nagyon sok embert érint és ez egy jó megoldás lehet a változásokra. Már több
alkalommal érkezett panasz a lakosság részérıl, hogy zavarják a nyugalmukat, pihenésüket. A
településır egyik fı feladata a piactér tisztaságának a fenntartása, mivel az árusok sok szemetet
hagynak maguk után. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem a volt pártházban
székelı vállalkozóknak, akik sok esetben rendet raknak az piactéren árusítók után.
A másik feladata pedig a mozgóboltok figyelemmel kísérése. Adott esetben, ha nem rendelkeznek
engedéllyel hatósági személy értesítése, aki intézkedik a tevékenységet végzı faluból való
kikísérésérıl. Egy biztos, hogy 2-3 hónapnak el kell telnie, hogy ez a dolog mőködjön.
Az önkormányzat célja még az is, hogy a településen meglévı szolgáltatást nyújtó és
termékárusítást végzı, például tápárusítás, gázpalack árusítás, helyi vállalkozóknak ne legyen
veszteséges az eladás a mozgóboltok miatt.
A lakosság segítségét is szeretném kérni, hogyha azt észlelik, hogy a rendeletben meghatározott
idıszakon kívül a falu területén mozgóboltos kereskedelmi tevékenységet folytat, lehetıségük
szerint jelezzék a kollégák felé.
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. A szavazást
követıen megállapítja, hogy a képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következı rendeletet alkotta:
2/2012. (I.25) számú önkormányzati rendelet
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a közterületek használatáról szóló 9/2004. (VI.29.) a önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 2/2012. (I.25.) önkormányzati rendeletet az eredeti elıterjesztésnek
megfelelıen.
3./ Köztisztviselıi teljesítménykövetelmények alapját képezı célok meghatározása
Elıterjesztı: Tolnai Lászlóné jegyzı
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.
Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzıt, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Tolnai Lászlóné jegyzı: A köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXII: törvény rendelkezik
úgy, hogy minden évben a képviselı-testület határozza meg azokat a célokat, amik teljesítménykövetélményként megjelennek a köztisztviselık és a jegyzı esetében is. A célok elfogadása után a
jegyzınek és a polgármesternek az lesz a feladata, hogy az ügyintézıknek
teljesítménykövetelményeket állítsanak fel a meghatározott célok alapján és ezeket az év folyamán
figyelemmel kísérjék. December 31-ig teljesítményértékelést kell készíteni a követelések
figyelembevételével. A köztisztviselık esetében ez a feladat a jegyzıt illeti, a jegyzı esetében pedig
a polgármester feladata elkészíteni. A célok általában az egész hivatal munkájára kiterjednek.
Próbáltam olyan célokat javsolni, amelyek a jogszabályok mellett betarthatóak vagy kötelezıek.
Olyan követelményeket fogok az ügyintézık felé közvetíteni a célok alapján, amiket be kell és be is
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lehet tartani. Ezek átfogják a gazdálkodást, az igazgatást, a teljes hatósági munkát, a képviselıtestületi munkát az ügyintézıkre lebontva.
Gáncs István polgármester: A munkáltatói jogkör gyakorlását a köztisztviselık esetében a jegyzı
végzi, de azért én mint polgármester már tavaly év végén is elmondtam, hogy meg vagyok elégedve
a kolléganık munkájával. Egyik ügyintézési területen sem származott emberi mulasztásból olyan
probléma, ami az önkormányzatot erkölcsi vagy anyagi területen hátrányosan érintette volna. A
feladatokat a kolléganık maximálisan végrehajtják, precizitásban kiemelkednek. A önkormányzat
mindent megtesz azért, hogy szakmai képzéseken részt vehessenek az ügyintézık.
Jelenleg annyi jogszabály változik, hogy naprakésznek kell lenni, tehát állandóan figyelemmel kell
tartani a változásokat és sok esetben kérdeznünk kell egymást a kolléganıkkel a változásokról.
Mindig elmondom a kollégáknak, hogy kérdezni mindig hasznosabb, mint egy adott feladatot
rosszul végrehajtani és abból valamilyen kára származzon bárkinek is.
Más kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
2/2012. (I.24.) számú Képviselı-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete a köztisztviselıi teljesítménykövetelmények alapját képezı 2012. évi célokat az alábbiak szerint határozza meg:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Biztosítani kell a testület törvényes mőködésének alapfeltételeit. Ennek érdekében
határidıre el kell készíteni, és a testületi tagok részére meg kell küldeni a döntéshozatalhoz
szükséges dokumentumokat.
Az elıterjesztések, rendeletek, határozatok szövegét úgy kell megszerkeszteni, hogy azok
egyértelmőek, világosak a magyar nyelv szabályainak megfelelıek legyenek.
A 2012. évi költségvetés valamint a 2011. évi költségvetésrıl szóló beszámoló
szabályszerő, határidıre történı elkészítése.
2012. évben is kiemelt cél a költségtakarékos gazdálkodás, költségkímélı lehetıségek
feltárása, és kiaknázása.
Az önkormányzati bevételek növelése, különös tekintettel a hátralékok csökkentésével, az
átmenetileg szabad pénzeszközök kamatbevételt eredményezı lekötésével, pályázati
lehetıségek kihasználásával.
Az önkormányzati vagyon hatékony hasznosítása. A szerzıdések folyamatos nyomon
követése, nyilvántartása.
Az adók módjára nem behajtható követelések behajtására tehetı törvényes intézkedéseket
határidıben meg kell tenni, a megtett intézkedéseket nyilvántartásba kell venni.
A helyi adórendeletek szabályainak maximális betartása, a megállapított adóbevétel
teljeskörő behajtására való törekvés.
A hatósági eljárás során a vonatkozó jogszabályok betartásával, színvonalas
munkavégzéssel járuljanak hozzá a köztisztviselık a feladatok határidıre történı
teljesítéséhez, valamint törekedni kell a hivatali munka szolgáltató jellegének és ügyfél
centrikusságának megvalósítása érdekében az ügyintézésre fordított idı csökkentésére.
A vezetıi ellenırzés erısítése, a hibák feltárása, kiszőrése, valamint a szabályszerő
tevékenység érdekében a belsı kontrollrendszerek megfelelı, hatékony mőködtetése.
A szakszerő munkavégzés érdekében biztosítani kell a köztisztviselık folyamatos képzését,
különös figyelemmel a meghatározó jogszabályi változásokhoz kapcsolódó
továbbképzésekre, a különbözı szakterületeket érintı szakmai ismeretek folyamatos
bıvítésére
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•
•
•

Az új önkormányzati törvény valamint a közigazgatás átszervezésébıl adódó feladatokra
történı felkészülés
A közfoglalkoztatás rendszerének átalakításából adódó feladatok ellátása
Az önkormányzat honlapjának színvonalas mőködtetése, szerepének fokozatos növelése az
állampolgárok tájékoztatásában

2. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert és a jegyzıt, hogy munkáltatói jogkörük gyakorlása
során a határozatban felsorolt célok figyelembevételével határozzák meg 2012.évben a
köztisztviselık egyéni teljesítmény-követelményeit.
Határidı: 2012. február 28.
Felelıs: Polgármester
Jegyzı
4./ Döntés a 2012. évi iskolatej programban való részvételrıl
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: A pénzügyi bizottság tárgyalta a programhoz való csatlakozást és
elfogadásra javasolta. Az önkormányzat évek óta csatlakozik az iskolatej programokhoz. A program
keretében az általános iskolában és az óvodában napi rendszerességgel kaptak tejet a gyerekek.
Azok a gyerekek kapják, akiknek szükségük van rá. A pazarlás kizárása végett a meghatározott
összegbıl csak annyi poharas tejet rendelünk, ahány gyerek meg is issza. Szijártó József igazgató úr
tájékoztatásképpen elmondta, az óvodában meg tudják oldani, hogy alkalmanként a tejet összeöntik
és kakaópor hozzáadásával kakaós italt kapnak a gyermekek.
Igazgató úr szeretne valamit hozzáfőzni?
Szijártó József képviselı: Valamennyi képviselı-társaim tudja, hogy volt olyan idıszak, amikor
nem tudtuk biztosítani a gyermekek részére ezt a „juttatást”. Manapság az iskolai nevelés egyik
fontos tényezıje, hogy az egészséges életmódot és táplálkozást részesítse elınyben. Ez a program
mostanra már országos szinten jól mőködik. A község 185 óvodás és iskolás gyermekébıl
elenyészı az a szám, ahányan nem veszik igénybe. Az év elején, amikor nem kaptak a gyermekek
tejet észrevettük, hogy bizony igénylik és ezért a már jól bevált programot nem szabad
megszakítani.
Gáncs István polgármester: Köszönöm szépen.
Más kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
3/2012. (I.24.) számú Képviselı-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete a 2012. évi iskolatej program
szabályozásáról szóló 116/2011(XII.14) VM rendelet alapján, 2012. január 11-tıl
2012. június 15-ig tartó idıszakban biztosítja a Tengelic-i Általános Iskolában és
Óvodában a gyermekek ingyenes iskolatejjel való ellátását.
A fedezetet a 2012. évi költségvetésében biztosítja.
Határidı: Közlésre Azonnal
Felelıs: Gáncs István polgármester
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5./ Beszámoló a 2011. évi közfoglalkoztatásról
Elıterjesztı: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta,
ezért nem fejteném ki részleteiben a témát. Viszont a lakosságnak elmondanám, amit már
említettem, hogy a 2012. évben szintén szeretnénk közmunka programban részt venni. Az idei
évben is kell majd pályázatot benyújtani. Csak hosszú távú programra lesz lehetıség, ahol 6 vagy 8
órás munkaviszonyban dolgozhatnak a foglalkoztatottak.
A közmunka program segítségével, olyan munkákat, feladatokat szeretnénk végrehajtani, amelyek a
faluban élı lakosok komfortérzetét növeli. Elıfordult már, hogy a program segítségével értéket
próbáltunk elıteremteni, majd azt vissza tudtuk „forgatni”. Ezalatt értem, hogy
burgonyatermesztésre már két évet fordítottunk, amit a szociálisan rászoruló családok számára
eljutattunk. Az idei évben is szeretnénk valami hasonlóval megpróbálkozni.
Már volt rá példa, hogy a nálunk közfoglalkoztatás keretén belül jól dolgozó, jól teljesítı
embert/embereket helyi vállalkozó foglalkoztatta tovább vagy a velünk kapcsolatban lévı cégekhez
tudtuk ajánlani.
A közmunka program keretén belül, amit elvégeztek a foglalkoztatottak segédmunka címszó alatt
milliós összeget spóroltunk meg, így nem kellett külön céget fogadni a munkák elvégzésére.
2011. évben a közhasznú munkabér és annak járulékai 7 499 734 Ft volt, ebbıl az Önkormányzat
által biztosított forrás 889 677 Ft. A közmunka programmal sok probléma és munka van, mert
szerteágazóan történik a foglalkoztatás. Tengelicen bevált az, hogy brigádokban dolgoznak a
foglalkoztatottak, amelyek 4-5 fısek. Ennek az az oka, ha többen lennének az már a munka
rovására menne. Vannak csoportvezetık, akikkel már évek óta együtt dolgozunk. Úgy gondolom,
ha ilyen hatékonysággal megy a program, akkor továbbra is folytatni kell.
Sajnos azt látjuk, hogy a megpályázható összeg az idei évben kevesebb lesz, viszont 20-30 fıt
mindenképpen szeretnénk foglalkoztatni. Ekkora létszámmal tudjuk szerintem megoldani, hogy a
feladatok elfogadható szinten legyenek elvégezve az összes településrészen.
A közmunka program miatt az intézményeink karbantartására kevesebb fıt kell foglalkoztatnunk,
mivel a közfoglalkoztatottak be tudnak segíteni a munkájukban. Ha a közmunka programot
megszőntetnék, akkor el kellene gondolkodni, hogy a karbantartók száma elegendı-e a munkák
elvégzéséhez.
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
4/2012. (I.24.) számú Képviselı-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete az önkormányzat
2011. évi közfoglalkoztatásáról szóló beszámolót elfogadja.
6./ Egyebek
Gáncs István polgármester: Az elsı témát, amit ezen a ponton belül kell tárgyaljunk, már részben
ismerik a képviselı-társaim. Amirıl itt szó lesz az egy társulás létrehozása ebrendészeti telep
üzemeltetésére. A tavalyi év utolsó testületi ülésén már tájékoztatásképpen elmondtam pár szót
ezzel kapcsolatban. Sok településnek problémája van a kóbor ebekkel. Az ebek befogására, a
veszettség és a támadások elkerülésére az önkormányzatoknak pénzt kell fordítaniuk. Az
ebrendészeti telep Fadd Nagyközségben lenne. A Jövınk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz
pályázatot nyújtanánk be. Az ebrendészeti telep létrehozására a társult településeken közel 2025 000 lakost érint. Az önerıt Fadd Önkormányzata biztosítaná. Az alapítvány kuratóriuma
tagjaival beszéltünk és jó ötletnek tartják. Az elıbb említett lakos szám akkor valósul meg, ha Tolna
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Város Önkormányzata is csatlakozik a társuláshoz, ha nem csatlakozik, akkor is 10-15 000 lakost
fog érinteni. Az elızetes számítások szerint a lakosságszám arányában 100 Ft/fı-be kerülne a
hozzájárulás. 250 000 Ft/év az ebrendészeti telep fenntartása. A kutyák elszállításáért 9 000 Ft-ot
kell fizetni, a Faddról Székesfehérvárra elszállítandókért pedig plusz 6 500 Ft-ot. Azért tudok
pontos pénzösszeget mondani, mert a múlt héten 3 kutyát vittek el a településrıl 47 600 Ft-ért,
melyet az Önkormányzat a saját költségvetésébıl fizet ki.
Javasolom, hogy az önkormányzat is csatlakozzon a társuláshoz. Azt nem támogatom, hogy a
telephely Tengelicen legyen a régi telephely kapcsán felmerült problémák miatt.
A már megtekintésre került lipótvárosi telep mintájára kerülne kialakításra.
A tervekben szereplı összes község képviselı-testülete megtárgyalja a csatlakozást. Februárban
küldi meg mindenki a döntését Faddra, hogy támogatja-e és hogy milyen feltételekkel.
Azt még elmondanám, hogy jelenleg is Fadd látja el Tengelic esetében a kutyák befogását.
Kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
5/2012. (I.24.) számú Képviselı-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete a kóbor ebekkel kapcsolatos
feladatok megoldása érdekében elızetesen szándékát nyilvánítja arról, hogy alapító
tagként részt kíván venni ebrendészeti telep közös fenntartására Fadd Nagyközség
Önkormányzata gesztorságával létrehozandó önkormányzati társulásban.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson további
tárgyalásokat a társulásban résztvevı önkormányzatokkal, velük együttmőködve a
társulási megállapodás tervezetét dolgozza ki és terjessze a Képviselı-testület elé.
Határidı: Közlésre Azonnal
Felelıs: Gáncs István polgármester

Gáncs István polgármester: Az utolsó témánk a járással kapcsolatos. Tolna megye területén régen öt
járás volt, most létre szeretnének hozni egy hatodikat. Vagyis Tolna Város polgármestere
jelentkezett be a hatodik járás székhely kialakítására. Történelmi és földrajzi adottságánál fogva
szeretné, ha a Tolna környékén lévı települések egy járást alakítanának ki. Már több tárgyaláson és
személyes megbeszélésen vagyunk túl, mely Sümegi Zoltán úrral Tolna Város polgármesterével és
az érintett települések polgármestereivel történt. Településnév szerint a következıket szeretnék, ha
egy járáshoz tartozna: Tolna, Gerjen, Dunaszentgyörgy, Fadd, Bogyiszló, Fácánkert, Sióagárd,
Kölesd, Harc, Medina, Kistormás, Szedres és Tengelic.
Eredetileg a járások kialakításával kapcsolatos véleményezésre január 20-ig lett volna lehetıség, de
azt az idıpontot meghosszabbították január 29-ig.
A járások kialakítása szorosan összefügg a választási kerületekkel. A hatodik járás kialakításával
személyesen nincs problémám. Nem tartom rossz dolognak, hogy a tolnai polgármester egy új járást
szeretne kialakítani. Az egyeztetések alapján Fadd, Fácánkert és Bogyiszló egyet tud ezzel érteni.
Viszont a többi település nem ért egyet, hogy Tolnához csatolják ıket, ez közel 10 000 lakos
véleménye. Ezért küldtünk mi is az államtitkárság részére egy levelet, melyben kifejtettük, hogy
miért nem szeretnénk Tolnához tartozni.
Okok, ami miatt nem szeretnénk Tolnához és ami miatt Pakshoz szeretnénk tartozni: Számunkra
világos, hogy a településünk tagoltságát tekintve (12 településrész) nem életszerő a tolnai járáshoz
való becsatlakoztatásunk. A településünk jövıjét illetıen a mai állapot is azt tükrözi, hogy az
esetleges új atomerımővi blokkok építésével számos területen sokkal szorosabban fog kapcsolódni
településünk a paksi járáshoz.
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Mindent megteszünk annak érdekében, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy számunkra nem lenne
jó a tolnai járáshoz való csatolás. Holnap lesz egy sajtótájékoztató, ahol a polgármesterek
kinyilvánítják, hogy mit szeretnének. Én ennyit szerettem volna elmondani a járással kapcsolatban.
Ha van kérdésetek tegyétek fel és mondjátok el a véleményeteket.
Kajsza Béla alpolgármester: A lakosságból többen is jelezték felém, hogy tegyünk meg mindent
annak érdekében, hogy ne Tolnához tartozzunk, a polgármester úr által is már említett okok miatt.
Bátainé Réti Márta képviselı: Szerintem is a logika úgy diktálja, ha kell valahova tartozni, akkor
inkább Paks legyen, mert könnyebben el tudnak oda jutni a lakosok, mint Tolnára. A mi esetünkben
az embereknek szerintem problémát jelente, ha Tolnán kellene az ügyeiket intézni, mert egyrészt
nagyon nehézkes az odautazás, mivel csak átszállással lehet eljutni oda, másrészt a járatok indulási
idején kívül az ügyfélfogadási idıhöz is igazodniuk kellene.
Gáncs István polgármester: Ez így van. Ha valaki el szeretné intézni a hivatali ügyét, annak egy nap
szabadságot is ki kell vennie, mivel közvetlen járat nincs Tolnára. Elıször be kell menni
Szekszárdra és onnan tud eljutni az ember Tolnára és a külterületen élıkrıl még nem is beszéltünk.
Ha kiszámoljuk km-ben körülbelül 70 km az oda-vissza út. Autóval pedig nincs mindenkinek
lehetısége utazni, fıleg a mai benzinárak mellett.
Szijártó József képviselı: Egy biztos mindenképpen fel kell készülni, arra a lehetıségre, hogy
Tolnához fogunk tartozni.
Más kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
6/2012. (I.24.) számú Képviselı-testületi határozata

Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete nem ért egyet a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelıs Államtitkársága által elkészített, a
járások kialakításáról szóló, valamint a járási székhelyek és a járásokba tartozó településekre
vonatkozó javaslattal, amely szerint Tengelic község a jövıben a kialakítandó tolnai járáshoz
tartozna.
A képviselı-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy a település a kialakítandó paksi járáshoz
tartozzon.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tolna Megyei
Kormánymegbízotton keresztül a határozat megküldésével jelezze az önkormányzat szándékát a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelıs
Államtitkársága felé.
Határidı: Közlésre Azonnal
Felelıs: Gáncs István polgármester

7./ Bejelentések, kérdések, interpellációk
Gáncs István polgármester: Kajsza Béla alpolgármester úr kért az elızı ülésen tájékoztatást
útburkolat felfestés kapcsán. Felkerestük az illetékes szervet és a következı választ kaptuk: Az idei
évre vonatkozóan nem áll rendelkezésre pénz az útburkolati jelek felfestésére.
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Bátainé Réti Márta képviselı: A Tengelici Hírmondó újsággal kapcsolatban felmerült egy kérdés. A
minap felhívott egy vállalkozó, hogy szeretne fizetett hirdetést az újságban megjelentetni. Ezt meg
kell beszéljük, hogy biztosítsunk-e felületet az újságban hirdetéseknek vagy sem.
Gáncs István polgármester: Ha azt a lehetıséget választjuk, hogy az újságban hirdetések
megjelenhetnek, akkor én azt támogatom, hogy ne kérjünk érte pénzt, mivel a falutévé
mőködtetésekor is sok gondot jelentett. Viszont ha az újságot inkább információs lapnak tekintjük,
akkor nem biztos, hogy az újságnak hirdetéseket kellene tartalmaznia.
Bátainé Réti Márta képviselı: Az is hozzátartozik, hogy nem kis munka lenne összegyőjteni, majd
szelektálni a hirdetéseket. Ha vennénk fel hirdetéseket egy oldalt szerintem biztosítani kellene, ami
a cikkek rovására menne.
Szijártó József képviselı: Ma már sok esetben találkozunk azzal, hogy a postaládánkban vannak
kisebb papírokon hirdetések. Az is lehetıség lehet, ha a mostani négy oldalon kívül plusz egy oldalt
megszponzorálnának a hirdetık, amin csak hirdetések szerepelnének. Ez csak abban az esetben, ha
a hirdetések több alkalommal jelennének meg az újságba.
Gáncs Tamás képviselı: Szerintem a lényeg az, hogy ne csökkenjen az a 4 oldal, amin
információkat adunk a településen történtekrıl.
Szijártó József képviselı: Így van, mivel eddig sem jelenlett problémát a 4 oldal megtöltése.
Gáncs István polgármester: Sıt már most van olyan közlendı, amit csak a következı számban
tudunk megjelentetni. Utána kell érdeklıdni, hogy van-e rá több érdeklıdı, egy igényfelmérést kell
készíteni és a pénzügyi oldalát is át kell gondolni.
Akkor maradjunk annyiban, hogy ha van rá igény, akkor a 4 oldalt nem terhelhetik a hirdetések,
hanem egy betétlapot kell biztosítani a hirdetéseknek, amit a hirdetık finanszíroznának.

A polgármester megállapítja, hogy más bejelentés, kérdés nincs. Megköszöni a részvételt és az ülést
bezárja.

kmft

Gáncs István
polgármester

Tolnai Lászlóné
jegyzı
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